
باسمه تعالی

)غیر اینترنتی ( واحدانتخابفرم 

: مشخصات دانشجو 
:        مقطع :شماره دانشجویی:نام و نام خانوادگی 

:تعداد واحد هاي باقیمانده :تعداد واحد هاي گذرانده شده: رشته و گرایش
:شده تعداد واحدهاي اخذ :معدل نیمسال گذشته

؟ آیا واحد کارآموزي را گذرانده اید ؟آیا دانشجوي ترم آخر  می باشید 
. باشید را با ذکر نام درس ، کد درس و  شماره گروه به ترتیب اولویت در جدول زیر وارد کنیدمیدروسی که متقاضی اخذ آن 

شماره گروهنام درسکد درسردیف
1
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. دروس فوق بصورت اینترنتی را ذکر نمایید انتخاب علت عدم 
...................................................................................................................................................................................................................................................

:تاریخ و امضاء دانشجو 
تاریخ و امضاء:دانشجویی -نظر کارشناس امور مالی

تاریخ و امضاء:  ر مدیر گروه  نظ

تاریخ و امضاء:امور تحصیالت تکمیلی / نظر کارشناس آموزش

تاریخ و امضاء:     مدیر تحصیالت تکمیلی / ر مدیر امور آموزشینظ

از برخیبه انتخاب واحد نموده و در صورت تداخل جزئی در اقدام، ..... و برنامه ریزي نیمسال )آرایش ترمی ( رشته تحصیلی با آگاهی  از چارت دروس 

موسسه در این خصوص بدیهی است . گالسهاي درسی اقدام خواهم نمودجبران مسئولیت آن را پذیرفته و نسبت به ، دروس با توجه به شرایط خاص اینجانب 

:تاریخ و امضاء دانشجو .             مسئولیتی  نخواهد داشت هیچکونه

.می توانند از این فرم استفاده نمایندشرایط خاصفقط دانشجویان ترم آخر و :توجه 
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